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H. dé'Jong I Amsterdam 

pastorale not1ties 

Hij zelf van de zonde de oorzaak is; . 
ze geloofden dat God in al het 
geschapene aanwezig is en als je 
iets doet, ook al vinden de mensen 
het niet goed. maar je doet het uit 
liefde, dan is het God allang goed. 

De Bijbel in het feminisme en 
andere bevriJdingsbew.egingen 

______________ Ze wilden de gemeente inrichten 

naar het model van de eerste Chris
telijke gemeente. Ze hadden alle 
goederen gemeen en tenslotte werd 
het een commune, ook wat de vrou-

(3) 

Frans Breukelman 

Is Breukelman ook onder de be
vrijdringstheologen? Krijgt hij, door
dat hij onder deze titel ter sprake 
gebracht wordt, niet tegen zijn wil 
een zodanig etiket opgepIaIm? Het is 
wàar dat hij zelf niet tot hen gere
kend wil worden. Dat heeft hij on
langs duidelijk gezegd in een inter
view in Trouw (van 31 oktober jl.). 
"Ik wil mijn naam toch niet ver'" 
bonden hebben met de 'beweging 
'Christenen voor het social~sme' en 
ook D;iet met de materialisüsèhe ' 
exegese als program. Dus daar heb 
ik mij van gedistanoieerd, met een 
zekere pijn, want ik mag die jon
gens graag en ik hoor toch eigenlijk . 
ook wel bij hen en zit duidelijk in 
de linkse noek. Niettemin wil ik 
niet, dat dit bijbels-theologisoh werk 
daarmee geïdentificeerd wordt". 
Breukelman zegt . in dat verband 
nog meer, maar het is 'alles bij el
kaar toch een machtspreuk waar
mee hij Ziich van 'de bevrijdmgs
theologieën Iosmaakt. 'Hij noemt 
namelijk geen enkel argument voor 
zijn bewering. Hij zegt: "Ze gebru~
ken mijn werk en dat kan ik ook 
niet helpen". Het is waar, dat kan 
een mens overkomen. Zoiets is zelfs 
Jezus gepasseerd. Hij predikte het 
Koninkrijk en moest konstateren 
dat geweldenaars er naar grepen 
(Matth. 11: 12). Maar de vraag 
blijft dan toch of je daar misschien 
zelf reden toe gegeven hebt. Ik ben 
van mening dat dat met Breukel
man inderdaad het geval is. Hij 
heeft wind gezaaid ·en ik vind het 

,zwak van hem dat nu de storm op
gestoken is, hij er zich van af maakt 
en zegt dat hij daar niet mee ge
identificeerd wil worden. Breukel
man- met zijn bijbels-theologische 
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ZWIJNDRECHT 
wen (en mannen) betreft: alles sa
men. Ze waren tegen .het burgerlijk 
huwèZijk en deden geen aangifte 

Voor de waarheid kan ik niet in- van de kinderen die geboren werden. 
staan, maar er is een oud verhaal Ze waren ook pdncipiële dienst-
van een excursie van Kamerleden weigeraars. Drie van de broeders 
langs de Drechtsteden. Het ging nog werden deswege gevangen gezet en kerkelijk leven 
per raderboot van de rederij Fop één van de drie bezweek in het 
Smit. Toen de kapitein met de Militaire 'Detentiehuis in Leiden. 

arbeid is een eenmans toeleverings
bedrijfje van de moderne bevrij

. dingsbewegingen. Laat hij dat maar 

megafoon aankondigde, dat men Toen begaf op verzoek van de 
ter hoogte van Papendrecht geko- Nieuwlichter prof. Tydeman zich 
men was, zei een liberale afge- naar de koning en hij vertelde van 

rustig erkennen. . 

Maar over wi.e heb ik het nu eigen- , 
lijk in de kolommen van de rubriek 
'kerkelijk leven'? Over een theo
loog? Hoort dat hier dan wel thuis? 
In antwoord daarop zeg ik: U had 
daarbij moeten zijn, toen deze theo
loog op 31 oktober in de -aula van 
de Universiteit van Amsterdam zijn 
afscheidscollege gaf. Het zag daar 
zwàrt (nou ja, zwart ... ) van de do
miné's. Let wel, niet van de theolo
gen, maar van de dominé's. Van die 
mensen dus, die elke week één of 
twee preken moeten maken. En die 
aan de gangbare theologische exe
gese eigenlijk zo weinig hebben. 
Veelal is aan de bestaande akade
mies de wetenschappelijke SchTift
uitleg dood gelopen in het . détail. 

vaardigde tegen een R.K. pater, die Maria Leer en haar secte; hij pleitte 
ook iri de Kamer zat: "Heb je dat ' voor vrijstelling van de dienst we
gehoord? Jij moet er nu af, man, gens gewetensbezwq.ren. Er kwam 
want hier hoor je thuis!" De priester een glimlach op het gelaat des Ko
zei niets, hij wachtte af. En toen de nings: hij gaf vrijstelling, maar zei: 
schipper later riep: "Aan bakboord "Professor, Uwe vriendin moet er 
ziet U Zwijndrecht, zei de pater wel begrip voor hebben dat wij nog 
tegen de liberaal: "En hier moet jij niet zover zijn als zij is". W illem I 
er af, cfenk ik". . wees daarmee de zwakke plek van 
De omhaal. van dit verhaaltje had ik menige secte aan. Sectariërs doen 
niet nodig voor hetgeen ik van vaak uit de hoogte: de anderen zijn 
Zwijndrecht vertellen wilde. Ik zo~er nog niet als wij. En ze dram-
schreef het alleen maar op voor de . men dóór: het moet zoals !tet in 
gezelligheid. Het ging me eigenlijk Jeruzalem ging. Maar moeten 
om de Zwijndrechtse Nieuwlichters, degenen, die dit ijveren niet volgen 
een secte in de jaren 1816-1832. kunnen, dan maar uit de boot 
De schipper Stoffel Muller en de vallen? Je mist bij sectarische men-
voormalige schout Valk hadden de sen vaak de pastorale zorg over hen, 
leiding, maar feitelijk had Maria die het met het ideaal van de groep 
Leer het voor 't zeggen; de vrouw nog niet zo zien zitten. 

De Bijbeltekst werd op de snijtafel 
gelegd en van elk onderdeeltje 
werd de vermoedeHjke herkomst 

met wie Muller hokte. Ze geloofden 
dat God de zonde niet straft, omdat 

onderzocht. Het eindigde er vaak Deze vereenvoudigde probleemstel
rnee dat de studenten letterlijk met ling heeft niet nageIaten slagkracht 
de brol\!ken naar huis gestuurd wer- op te leveren. Volgens de wet' dat 
den. Hoe kori daarmee gewerkt ' eenzijdigheid kracht betekent, al is 
worden? De dominé's, de preek- deze dan ook niet erg duurzaam. 
slaven, vóelden zich in de kou ge- Meer het is waar, Breukelman sprak 
laten. . ' . en spreekt aan. En dat niet alleen 
Toen kwam Breukelman, de dominé door de gedrevenheid van zijn per
van -Simonsnaven. Gestimuleerd soon. "Hij doet tenminste iets met 
door de theologen Barth en Mis- de teksten", is een opmerking die 
kotte en door de theologische filo- je vaak over hem hoort. Begrijpe
sofie van de joodse geleerde Martin lijk, als je zijn werk vergelijkt met 
Buber legde hij een program op allerlei dorre scholastiek, die juist 
tafel: we gaaDode teksten zèlf weer _ in de bijbeluitleg zo de overhand 
lezen. Het feit dat ze bestaan is be- kan hebben aan ,de scholen. 
langrijker dan de weg waarlangs ze Ook ons gereformeerden kan hij be
zijn ontstaan. De vraag naar welke koren: Dat merkte ik nog eens toen 
werkelijkheid achter de ' wooJ:'den ik zijnafsoheidscollege meemaakte. 
een tekst· verwijst, laat die maar In het begin daarvan herinnerde hij 
lopen. Bepaal je meer tot de woor- namelijk aan het woord dat ooit de 
den zèlf, hln werkelijkheid en hUn oude Von Harnack tot de beginnen
k-racht, en let meer op het samen- de Barth zei: "SÎe verwandein den 
klinken van deze woorden met an- Lehrstuhl in 'einen Predigtstuhl" (U 
dere passages uit de Sohrift. Kort- maakt van de . katheder een preek- . 
om, Wees strikt bijbels. Bijbels, in stoel). Een zeer ter.ecb1:e aanhaling 
de zin waarin een leerling van Breu- van Breukelman, omdat je dat ge
kelman, ds R. Zuurmond, dat voor durende dat college helemaal waar 
de radio eens onder woorden zag worden. Daar werd gepreekt en 
bracht: "Het enige dat gebeurt is ik moest denken aan wat mijn leer
het verhaal zèlf". Niet derhalve: er meester Holwerda eens tegen ons 
staat geschreven en er is dus ge- zei: "Je kunt de Bijbel eigenlijk al
schiedt. . leen maar prekl!n." Ik vind dat een 

A. H. A 19ra, Sliedrecht 

sympathieke trek in de aanpak van 
Breukelman. Op dit punt ligt dus 
wel een stukje herkenning, die ik 
trouwens ook heb naar de kant van 
het Nederlands Gereformeerd Se
minarie: een theologisch bezig zijn 

i at sterk betrokken is op de predi
king van Gods Woord. Nee, dat 
Breukelman daar in die universi
teitsaula (die trouwens zelf een 
kerkgebouw is) stond te preken, 
vind ik zeker niet de minst goede 
kant aan hem. En als om die reden 
wat op hem wordt neergeûen door 
de mannen en vrouwen van het vak, 
dan heb ik de neiging naast hem te 
gaan staan (als hij daar tenminste 
iets aan heeft). 

*** 
Maar ik zei al, dat de aanpak van 
Breukelman iets eenzijdigs heek 
Als je het verwijzingskmakter van 
de Bijbel los'laat, dat dus de tekst 
niet enkel naar andere teksten maar 
veel sterker nog verwijst naar de 
werkelijkheid buiten hem, naar de 
werkelijkheid van het leven en van 
de geschiedenis, naar de werkelijk
heid van Gods grote daden daarin; 



als je zo de inleidingsvragen over: 
slaat en plompverloren ' in de tekst 
springt om die uit te leggen, dan 
schep je vóór de tekst een lege 
ruimte die niet lang leeg zal blij
ven. A:ls de Bijbel het niet meer 
over de werkelijJ..çheid heeft, dan zal 
een ander het daarover gaan heb
ben. Wie is die and~r? Wel, op dit 
punt aangekomen, zie je dat allerlei 
ideologisohe maatschappij-analyses 
het gat gaan vullen. Analyses van 
de maatschappij van vroeger, toen 
de teksten gesohreven werden, èn 
van de maatschappij van hedén, nu 
de teksten gebruikt worden. De 
ideologie die daarbij het sterkst op 
de voorgrond treedt, is die ván het 
marxisme. En daarmee wijs ik dus 
de geweldenaars aan die naar het 
werk van Fmns Breuke1man grijpen 
en tegen wie hij geen verweer heeft. 
Allerlei op Marx geënte bevrijdings
bewegingen gebruiken zijn bijbels
theologische arbeid ' als een willig 
instrument en kunnen dat ook 
Breukelman's theologie laat het na
melijk vanwege die lee~te vóór de 
tekst toe dat er al zo heel veel bui
ten de Bijbel om en vóór de Bijbel 
uit beslist is alvorens de Bijbeluit
leg aan het woord komt. De stem 
van de Sohrift valt te laat in. Er 
kan dan bijvoorbeeld door de marx
istisohe maatschappij-analyse al uit
gemaakt zijn dat de e~genlijke spil 
waarom de gesohiedenis draait die 
van de klassenstrijd is en de bijbel
tek'sten vormen daar voor dan ach
teraf het willige en suUige illustratie':' 
materiaal. Maar zo wordt de Bijbel
exegese ongemerkt vervangen door 
een Schrift-usus, een Sohrift-gebmik ' 
- om nog maar niet meteen' van 
misbruik te spreken. Wie de Schrift 
alleen maar als literatuur opv-at, 

- maakt haar jot een speelbal. 
Daarover dan de volgende maal dat 
genoemde afscheidscollege als voor
beeld. 

HET RAAM 

Vijfde gesprek , 

"Eigenlijk behoren jullie 
lichtdragers te zijn" 

Op een decemberavond, het zal een 
. paar dagen voor Kerst geweest zijn, 
was ik weer in de kapel. Ik moest 
wat papieren ophalen die ik had 
laten liggen en ik kon de verleiding 
niet weerstaan om meteen even ' 
langs het raam te, gaan. Het viel mij 
op dat het in de kapel niet donker 
was. De volle maan scheen door 
mijn raam naar binnen en toverde 
praohtige lichtpartijen op de hou
ten vloerdelell. 
Het is toch geweldig, dacht ik, dat 
de maan nog zoveel zonlicht kan 
doorgeven in zo'n donkere maand. 

Ik keek door het raam naar de stad. 
De maan verlichtte de daken, maar 
de huizen daaronder bleven donker. 
De paar straatlantaarns hielpen ook 
al niet zoveel. De straat leek net een 
donker ravijn. 

Toen ik tegen het glas tikte, vroeg 
het raam: 
"Wat zoek jij hier vanavond?" 
"Ik zoek licht voor een donkere 
stad", antwoordde ik nog min of 
meer in gedachten verzonken. 
"J a, de donkere weken voor Kerst", 
zei het raam. 
"Maar over een paar dagen kan ik 
weer veel licht doorgeven naar bui
ten". , 
"Ach, dat is toch maar voor één 
keer", zei ik somber. 
"Nou, jij bent ook niet bepaald op
gewekt", antwoordde het raam 
weer. 
"Nou, vind jij het dan niet vreemd 
hoe men vaak met de christelijke 
feestdagen omspringt? Het lijkt wel 
dat alle aandacht alleen op Kerst
feest valt, terwijl in de Bijbel - je 
weet ' wel - de geboorte van onze 
Heiland niet als feestdag voor de 

, gemeente genoemd wordt. Met het 
Pinksterfeest bijvoorbeeld, is dat 
wel zo. Het feest van de eerstelin
gen. Stel je voor, drieduizend men
sen werden toen toegevoegd aan de 
discipelkring. Dat is toch wel een 
feest waard. Maar tooh weten we 
eigenlijk geen raad met het Pink
sterfeest." 
"Ja", zei het mam, "dat is wel zo. 
Jij zal dat wel beter weten dan ik 
als raam. Maar toch ben ik per
soonlijk wel blij met het Ke!§.tfeest, 
want dan kan ' ik veel licht doorge- -
ven. Juist in zo'n donkere maand." 
"J a, daar heb je wel gelijk is", zei 
ik niet helemaalovertuigd. 
En alsof het raam dat merkte,- zei 
het: 
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In memoriam ds L. J. Goris 
Ds Goris, geboren 28 mei 1911, studeerde aan de Theologische 
Hogeschool te Kampen. Het was geen gemakkelijke tijd voor een 
candidaat in de theologie. Er waren meer candidaten dan vacante 
kerken. 

In 1943 heeft de HERE hem in Zijn dienst geroepen door de ge
meente van Emmer Erfscheiderveen, waar hij op zondag 30 mei als 
herder en leraar werd bevestigd. Daar werkte hij mee aan de vrij
making van de gemeente. 
Op 27 februari 1949 begon hij zijn arbeid in de kerk te Wezep, en 
hij heeft doorgewerkt tot aan zijn emeritering op 1 juni 1979. 
Al die jaren hee(t hij lief en leed met de kerk van Wezep gedeeld. 
Tot twee keer toe hebben de zuster kerken in de class,is de kerk van 
Wezep met ds Goris uit hun verband gestoten. Gelukkig heeft de 

. classis, mede door de hulp van de kerken in groter verband, de 
eerste maal haar besluit weer ingetrokken. 
Maar, de tweede keer was de breuk definitief. 

In verscheidene deputaatschappen, o.a. als kerkvisitator en examina- · 
tor heeft hij zijn plaats met ere ingenomen. 
In het zoeken van de juiste weg door de classis en later door de 
regio Harderwijk was voor hem altijd het laatste: de Schrift zegt. 
Eenmaal overtuigd van de ' weg, die de Sohrift hem wees, werd hij 
onverzettelijk. . 
Het tweede dat we bij hem konden opmerken was zijn opkomen 
voor het recht van de plaatselijke kelk 
Dat hij door de landelijke vergadering tè Wezep in 1979 tot praeses 
werd. verkozen was een , mooie afsluiting van zijn werk voor de 
kerken. 

Lang heeft ' hij van zijn rust niet mogen genieten. De weg van de 
HERE was anders. 
Het wiHen ga'an van die weg was zijn begeren op zijn ziekbed dat 
zijn sterfbed is geworden. . 
Een weg die door het geloof in het offer van de Here J ezu~ 'uitkomt 
bij de Vader in de hemelen. 
Tenslotte dank aan de HERE God voor alles wat Hij door deze 
broeder aan de kerk van Wezep en de andere kerken heeft gegeven. 

Trooste 9nze God en Vader zijn vrouwen kinderen met de beloften 
die hun man en vader zovele jaren heeft mogen verkondigen. 

B. GeU(~hies 

"Toch overval je me eerlijk gezegd 
wel wat. Ik had niet gedacht dat het 
Kerstfeest voor jou een probleem is dat bij jullie eigenlijk niet net zo? 
zou zijn." Als je een lichtfeest viert sta je toch 
"Nou ja, eèn probleem. Kijk, om je , -in dienst van dat Licht? Wel vraag 
de waarheid te zeggen, ik vraag me ik mij soms af waarom in hoofd
wel eens af of we niet te veel vast-zaak de kinderen bij jullie dat feest 
zitten aan de traditie. De hele cy- vieren. Jullie' zijn toch vreemde 
clus van erediensten, met hnogte- mensen. Eens per jaar vieren jullie 
punten en dagen zoals het Kerst- het Liohtfeest en je laat dan het 
feest. Je weet ook wei dat er kerk- meeste door de kinderen doen, ter
gangers zijn dk alleen bij zulke wijl jullie tooh allema'al zo afhan- · 
feesten hier komen." kelij'k bent van het Licht. Bij mij is 
"Ja, dat weet ik", zei het raam. "Ik dat ook zo, want als de zon onder-
zie dat wel." gaat kan ik als raam ook geen dienst 

de rest van het jaar. Ga tooh die 
donkere wereld in!" 

En toen ging ik, nadat ik het raam 
al vast veel zicht voor het komende 
jaar had gewenst. 
Buiten gekomen keek ik vanuit de 
donkere straai naar boven naar het 
raam waarop de maan lichtplekken 
achterliet. Van het raam ke~k ik · 
nog verder omhoog, naar de maan 
en enkele sterren. Ik kon de vor
men van de Grote Beer zien en van
daaruit (te Poolster. "Maar hoe komt dat?" meer doen. Of het moet zo zijn als 

"W-aarsohijnlijk komen die mensen vanavond met volle maan, dan kan 
omdat zij toch wel iets verwaohten. ik via de maan nog wat licht door
Buiten is het donker en dan komen geven naar binnen." 
zij op het licht af. Het Kerstfeest is Even stopte het raam. Om na te 
immers Lichtfeest. Misschien ver- denken? Je weet dat niet zo bij een 
waohten zij dan wel wgt van jullie? raam. Maar al gauw ging het ver
Kijk .de architect van deze kapel der. 
heeft mij hier geplaatst omdat ik, "Weet je, jullie zouden in de dienst 
als mam, van glas ben. . . Omdat van het Licht, van de Heer van het 

-'ik als raam van glas belangrijke licht, zo geweldig veel kunnen doen. 
eigenschappen heb. Het doorgeven Ik zit hier als raam, vast in de 
van licht bijvoorbeeld. Bij het Kerst- muur. Maar jullie kunnen je vrij 
feest zelfs naar twee kanten, want bewegen. Eigenlijk behoren juHie 
er is dan zoyeel licht in de kapel, lichtdragers te zijn. En die donkere 
dat het buiten wel moet opvallen. wereld om je heen heeft dat licht 
Als raam sta ik dus in dienst van nodig. Laat dat schijnen. Ook op de 
het licht, zou je kunnen zeggen. En andere dagen van december en van 

Opeens dacht ik aan de woorden 
van Paulus in zijn brief aan de ge
meente van Philippi: ... midden 
van een ontaard en verkeerd ge
slacht, waaronder gij schijnt als , 
lichtende sterren in de wereld". 
Kan dat, schijnen als lichtende ster
ren in de wereld? Zei het raam niet 
dat we in dienst van het Licht 
staan? Jezus.' het 'Licht der wereld. 
En in het boek Openbaring de Blin
kende Morgenster genoemd. 
Dus toch licht voor een donkere 
stad en een donkere wereld. 
Als we ook daarin Jezus volgen. 

Bert van Velsen 


